
Notulen MR Vergadering 4-4-2022

A:  Mededelingen: Informatie bevoegd gezag:

1: Opening + Inventariseren
rondvraag:

- Schoolplan ‘23-’27: Als stichting werken we aan
een strategisch plan. Vanuit daar wordt er
gewerkt aan een schoolplan. Na de
zomervakantie wordt dit opgepakt binnen de
Marlijn met het team/MR.

- Corona en NPO-gelden:
We werken nog steeds het jaarplan uit volgens
plan.Momenteel zijn we veel met het invullen
van bezetting bezig.

- Ouders binnen de school:
Wat fijn om te merken dat een aantal ouders
weer in de school komen. Wel bemerken we dat
het nieuws wellicht niet alle ouders heeft bereikt?
Kunnen we dit nog zichtbaarder maken en de
ouders weer meer de school in krijgen?

- Hoe communiceren we nieuwe kinderen in de
klas?
Leerkracht/directeur zal voortaan via parro een
bericht sturen aan ouders dat er een nieuw kind in
de klas start.

- Humanistisch vorming onderwijs:
Er is een invalleerkracht HVO gevonden.
Zij start in groep 5/6 en 6.  Er wordt gekeken of dit
uitgebreid kan worden, zodat het aan meerdere
groepen wordt gegeven.

2:  Personeelszaken
(Andere werving 6 april)

- Op een andere manier mensen werven.
Er wordt op dit moment gekeken naar aantal uren
en wensen van werknemers. Dit wordt binnenkort
met het team gedeeld. Als de resultaten binnen
zijn, kunnen we kijken hoeveel uren we over
houden. Hoe gaan we nieuwe mensen binnen
krijgen? Zijn er nieuwe manieren voor?

3:  Oekraïense klas in
samenwerking met gemeente

Gemeente is erg terughoudend. Op de Marlijn is er een
lampionnengroep, die ook veel met de reguliere klassen
optrekken. Er zijn ouders die als tolk fungeren.

4:  Ouderavond:
Voorkeursdatum

17 mei heeft onze voorkeur
Ouderavond wordt opgepakt.

B: MR leden zonder directie verder

1: Mededelingen
Ingekomen post

- Geen ingekomen post.

2:  Besluiten/ afsprakenlijst - Nu nog niks.



Wat moet er nog opgepakt
worden?

3:  Informatie vanuit de GMR - Het is apart van de MR. Geen raakvlakken.
Anne benadert ons als er iets te melden is. Dit zal
lang niet altijd het geval zijn.
Dit zijn de vragen die erop kwamen:

- Moet er van elke school iemand erin
zitten?  Ja, maar sommige scholen
hebben hier een langdurige vacature.

- Kunnen we de notulen inzien? Nee, niet
openbaar.

- Kan er niet iemand van de GMR hier een
keer aansluiten?

4:  WVTTK Vacature MR: 1 vacature
Gezien leerlingaantal volgend schooljaar, moeten er 4
ouders en 4 leerkrachten in plaatsnemen. Dus verkiezing
noodzakelijk voor OMR.

Dashboard: Willen we dit? Wil Jasmijn dit?
Een dashboard is een gezamenlijk document waarin we
al dingen bespreken vóór de vergadering. Hierdoor
kunnen we ons beter voorbereiden en lopen de
vergaderingen wat soepeler.
Arthur legt dit voor bij Jasmijn.

5:  Rondvraag Agenda
- 2 weken van te voren opgestuurd.
Je hebt dan 3 dagen de tijd om extra punten aan te
leveren. Daarna wordt de agenda definitief vastgesteld.

6:  Afsluiting


